
Rlilgknsno Penelltlan 

Judul Pcnclitian . Analisis Invctasi Di Indonesia 

Ketua Penelitian : Drs. Ec Bambang Sunarno 

Anggota Penelitian : Dra.Ec, Dyah Wulan Sari 

Fakultas : Ekonomi 

Sumber biaya : SPPIDPP Universitas Airlangga 
SK. Rektor Nomor : 6230/J.03/PLlI996 
Tanggal : I Agustus 1996 

lsi Ringkasan : 

Pada awalnya hutang adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi 
kekurangan modal di negara berkernbang Di mana pemanfaatannya untuk investasi akan 
mengernbangkan kapasitas produksi negara penerima dan merupakan cara penyelesaian dari 
kekurangan modal, yang biasanya dianggap sebagai sumber utarna kemiskinan. Persoalan 
hutang luar negeri ternyata tidak sederhana, bahkan sangat rumit jika kita semakin tergantung 
pad a hutang luar negeri tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara penghutang terbesar di 
dunia, Clellan hutang pokok telah melebihi jumlah pinjaman yang baru setiap tahunnya. 
Dengan demikian transfer netto modal ke luar negeri sudah cukup merisaukan. 

Laju investasi yang cepat, lambat laun akan mengurangi kebutuhan akan modal asing. 
lnvestasi pada kenyataannya membantu tercapainya swasembada suatu negara dan mengurangi 
beban hutang luar negeri. Jika suatu negara meminjam dari negara asing untuk jangka panjang, 
hutang tersebut merupakan beban berat bagi generasi mendatang. Pada setiap pinjaman, beban 
hutang dari hari ke hari sernakin rnebuat, dan hanya dapat dibayar kembali dengan mengenakan 
pajak yang lebih tinggi, Beban pajak rneningkat dan uang mengalir ke luar negeri dalam bentuk 
pembayaran kembali hutang. Oleh karena itu, hanya investasi yang membebaskan negara dari 
bantuan luar negeri dan mengurangi beban hutang luar negeri serta mengubah negara menjadi 
swasembada. 

Dengan demikian investasi merupakan jalan keluar utama dari masalah rumit di negara 
berkembang dan kunci utama dalarn pembangunan ekonomi. Mengingat pentingnya peran 
investasi dalam pembangunan ekonomi dan Indonesia adalah salah satu negara berkembang 
yang hams mengejar ketinggalannya dengan negara lain inilah maka perlu adanya penelitian 
mengenai investasi di Indonesia Dan investasi yang dirnaksud dalam penelitian di sini adalah 
penanarnan modal dalam negcri. Adapun Fakror-faktor yang mempengaruhi penanaman modal 
dalam negeri sebenarnya banyak sekali tetapi dalam penelitian ini hanya diambil 3 faktor yang 
dianggap penting pengaruhnya tcrhadap penanaman modala dalarn negeri antara lain. tingkat 
pendapatan nasional (yang dilihat dari produk dorncstik bruto), tingkat bunga dan laju inllasi. 
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I'enlla,ala hanny1\ 

Sillllpai scbcrapa jauh pcngaruh produk domestik bruto, ungkat bunga dan laju inflasi 
tcrhadap pcnanaman modal dalam negcri yang dilakukan di Indonesia. 

Tujuan Pcuelitinu 

Tujuan dad pada penelitian yang dilakukan adalah untuk : 
Ingin mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh dari produk domestik bruto terhadap 
pcnanaman modal dalam negeri yang dilakukan di Indonesia. 

2 lngin rnengetahui sampai seberapa jauh pengaruh dari tingkat bunga terhadap penanaman 
modal dalam ncgeri yang dilakukan di Indonesia. 

3 lngin mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh dari laju inflasi terhadap penanaman modal 
dalam negeri yang dilakukan di Indonesia. 

llipolcsis 

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang rnasalah dan landasan teori, dapat 
dirumuskan hipotesa sebagai berikut ini : 
I Diduga ada pengaruh yang significan aniara produk domesti bruto terhadap penanaman 

modal dalarn negeri yang dilakukan di Indonesia. 
2 Diduga ada pengaruh yang significan antara tingkat bunga terhadap penanaman modal 

dalam negeri yang dilakukan di Indonesia, 
3 Diduga ada pengaruh yang significan antara laju inflasi terhadap penanaman modal dalarn 

negeri yang dilakukan di Indonesia. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, sedangkan untuk 
mendapatkan taksiran paramclcrnya digunakan rnetode OLS (ordinary Least Squares) 
Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan mclalui studi 
kepustakaan maupun survey pada instansi terkait. 

Kesimpulan dan Implikasi 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ' 
Penanaman modal dalam negeri di Indonesia sangat dipengaruhi oleh produk dornestik 
bruto dan tingkat bunga sedangkan laju inflasi tidak punya pengaruh yang signifikan. 

2 Variabel yang paling besar/dominan pengaruhnya terhadap penanaman modal di dalam 
negeri adalah variabel produk domestik bruto. Dengan demikian semakin besar nilai produk 
domestik bruto berarti akan semakin besal' pula penanaman modal dalam negeri yang akan 
dilakukan 

3 Hubungan aruara tingkat bunga dengan penanarnan modal dalam negeri rnernpunyai 
hubungan yang positif Hal ini berbeda dengan teori yang telah dikernukakan. Hubungan 
yang positif ini kemungkinan disebabkan karena tingginya tingkat bunga menyebabkan 
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1l11~~I11..,'a IHaytl pllHtuksi l>clI~all dcnukran akuu mcnychuhkun tingginya tingkut harga 
Dcngan tingginya tingkat harga inilah, investor tertarik untuk berinvesrasi. 

·1 Tidak adanva pcngaruh yang signilik"n autara laju inflasi dcngan penanaman modal dalam 
ucge... kcmungkinan disebabkau besarnya laju innasi yang selalu dikontrol oleh pernerintah 
Indol1l'Sl;1 Sl'hill~!J,a hal ini mcnycbuhkan invcsu» dalam bcrinvcstasi menganggup tidaklan 
pcrlu mcuipcrt unhangukan masalah iullasi 

Suatu imphk ns: periling dari pcnclitian ini adalah 
Men!l-ingat produk dornestik bruio paling hesar pcngaruhnya terhadap penanaman modal 
dalam negeri milk a perlu diupayakan peningkatan produk domestik bruto melalui 
peningkaran faktor-faktor produksi yang digunakan dalam pembentukkan produk domestik 
hruto, icrutama pcuingkaran mutu (kualitas) renaga kerja melalui peningkaran pendidikan 
dan kctrampilan hagi tenaga kerja 
~1eskipun laju inllasi ridak punva pengaruh lerhadap pemhcntukan modal di dalam ncgcri, 
stabilil"sny,\ Ictap harus dijaga, mcngtngat Indonesia pernah tcrjadi hyper-inllation dan 
mchunpuhkan kcgiatan ekonomi di lndoncsia 
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